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Absolutoryjna sesja Rady Gminy
Przedwakacyjna sesja rady gminy w Radzanowie
(27.06) miała bardzo uroczysty przebieg. Obrady
rozpoczęły się od uhonorowania tytułem „Zasłużony
dla Gminy Radzanowo” Jacka Pietrzyka, wywodzącego się z Radzanowa miłośnika lokalnej historii, który
od 2014 r. projektem „Podziel się Historią” odkrywa
dzieje gminy, poszukuje zdjęć i dokumentów oraz
przeprowadza wywiady z najstarszymi mieszkańcami.

Kapituła odznaczenia przyznała tytuł Zasłużonego
również Adamowi Pietrzakowi z Kosina, emerytowanemu rolnikowi, który jako jedyny pełnił funkcję
radnego Gminy Radzanowo nieprzerwalnie przez 20
lat (1998-2018); był aktywnym członkiem Zarządu
Gminy, dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady,
a także przewodniczącym Komisji Rolnictwa
i Gospodarki.
Po przyjęciu informacji o stanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zatwierdzeniu oceny zasobów
pomocy społecznej przewodnicząca rady Jolanta

Sochacka otworzyła debatę nad raportem o stanie
gminy Radzanowo za 2018 r. Do dnia 31 maja każdy
samorząd, zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o samorządzie gminnym (art. 28 aa) ma obowiązek
sporządzić taki dokument - kompendium wiedzy
o działalności Urzędu i jednostek podległych,
realizowanych politykach, programach
i strategiach, podjętych uchwałach i realizacji budżetu. W ramach debaty głos w sprawie nansowania
i rozwoju gminnej oświaty zabrała Katarzyna
Kobrz yńsk a, wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie. Z kolei Krzysztof
Sobczak, przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu
i Spraw Socjalnych, odniósł się do danych nansowych raportu, zrealizowanych inwestycji oraz kilku
priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych do
realizacji w najbliższych latach. Przewodnicząca
Jolanta Sochacka podsumowała zaś ubiegłoroczną
pracę rady, w tym ilość i tematykę podjętych uchwał.
W zarządzonym następnie głosowaniu 14 radnych
obecnych na obradach opowiedziało się za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Jednomyślność radnych została również utrzymana
przy zatwierdzeniu sprawozdania nansowego oraz
udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu za 2018 rok. Dziękując radnym, wójt
Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że wyniki tych
głosowań są potwierdzeniem, iż obrane wspólnie
kierunki rozwoju gminy Radzanowo są dobre. „To, co
robimy w tej gminie, to nie jest sukces jednej osoby
(…); dziękuję moim współpracownikom z Urzędu
i wszystkich jednostek podległych (…), bo wszyscy
bardzo mocno pracujemy każdego dnia, aby Nasza
Mała Ojczyzna, Nasza Piękna Gmina rozwijała się” –

dodał wójt. Szczególne słowa uznania skierował do
Marioli Lorenc – Skarbnik Gminy, dziękując za wytrwałość i rzetelność w utrzymywaniu stabilności nansów
publicznych.
Bardzo obszerny porządek obrad VIII sesji wymagał
głosowania nad projektami kilku uchwał bieżących,
m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-202, czy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Liczne zapytania, wnioski i interpelacje złożone
podczas sesji potwierdzają, że przedstawiciele
samorządu gminy Radzanowo, dbając o dobro
mieszkańców i poprawę warunków życia, opierają
swoje działania na bardzo dobrej współpracy
i bieżącej komunikacji między wójtem, radnymi
gminnymi i radnymi powiatowymi.

Podwyżki opłat za wywóz odpadów
W polskich gminach ruszyła fala podwyżek opłat za śmieci. Sięgają
one od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 procent. Na przykład
mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin Regionu
Płockiego (Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy
Gostynin, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny,
Wyszogród) od 1 lipca obowiązywać będą stawki 25 zł za odbiór
odpadów segregowanych oraz 50 zł za zmieszane.
Za główny powód podwyżek władze gmin wskazują rosnące ceny
energii, transportu i zwiększenie stawki tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli rosnącej co roku opłaty z tytułu składowania odpadów.
Kolejnym czynnikiem, który również wpływa na wysokie koszty
wywozu śmieci, jest grupa mieszkańców unikająca płacenia za
wywóz odpadów lub zaniżająca deklarowaną liczbę swojego
gospodarstwa domowego. Pomimo licznych kontroli, system ten
jest nadal nieszczelny.
A jak przedstawia się sytuacja u nas ?
Ciąg dalszy str. 2

Szanowni Mieszkańcy,
w ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny kilkugodzinny rozbiór
wody, który powoduje spadek ciśnienia w sieci lub okresowo całkowity
brak wody. Dochodzi do tego szczególnie w okresie popołudniowym
i wieczornym. Jak wynika z analiz nawet największe upały nie generują
zużycia spożywczego czy sanitarnego na poziomie dwukrotnie
wyższym od standardowo rejestrowanego.
Apelujemy do Państwa o racjonalne i oszczędne korzystanie
z wody, gdyż stałe dostawy do celów bytowych stanowią bezwzględny
priorytet.
Niestety zwiększone pobory wody w gminie Radzanowo
są przeznaczane na podlewanie przydomowych ogródków, trawników
i upraw.
W związku z tym informujemy, że Urząd Gminy wdroży weryﬁkacje
w terenie, szczególnie by wyeliminować niekontrolowane pobory
wody.
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Nowy okres zasiłkowy 2019/2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
informuje, że od dnia 1 lipca br. można składać drogą
elektroniczną (Emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna, PUE ZUS) wnioski na nowy okres zasiłkowy
2019/2020 na następujące świadczenia: świadczenie
wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, świadczenie dobry start
(300+).
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia br.
wnioski na w/w świadczenia można składać drogą
t r a d yc y j n ą ( p a p i e ro w ą ) w s i e d z i b i e G O P S
w Radzanowie.
Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie
gminy właściwym ze względu na miejsce zamiesz-

kania osoby ubiegającej się o świadczenia.
Wzory wniosków będą dostępne na stronie Gminy
Radzanowo pod adresem www.radzanowo.pl
w zakładce Wnioski do pobrania lub na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
natomiast od dnia 1 sierpnia br. można będzie
je pobierać osobiście w siedzibie ośrodka.
Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest
prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie
w ymaganych ustawami dokumentów.
Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie
danych osobowych, numeru PESEL, wskazanie konta
na który należy przekazać świadczenie.
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne,

fundusz alimentacyjny rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowią podstawę ustalenia
prawa jest rok 2018. Prawo do świadczeń ustala się
z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod
numerem telefonu 24 369-50-23, 24 369-50-25,
24 369-50-26, 24 369-50-27 oraz na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(www.mpips.gov.pl).

Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej
Według wytycznych Europejskiej Agendy Cyfrowej
w 2020 roku każdy obywatel Unii Europejskiej ma
znajdować się w zasięgu internetowego łącza nie
wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma
korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż
100 Mb/s.
W Polsce te cele realizowane są poprzez Program
Operacyjny Polska Cyfrowa, którego założeniem jest
wzmocnienie cyfrowych fundamentów kraju.
W regionie płockim a tym samym w gminie
Radzanowo operatorem światłowodowej sieci
dostępowej po wygranej w konkursie została spółka
NEXERA. Jako bene cjent programu spółka realizuje
jego założenia, likwidując „ białe plamy ” w dostępie
do Internetu wysokiej przepustowości. Dodatkowo
sieć dostępowa ma zostać doprowadzona do

wszystkich szkół w regionie objętym projektem,
dzięki czemu uczniowie i nauczyciele zyskają dostęp
do Internetu o wysokiej przepustowości.
Inwestycja obejmuje budowę światłowodowej sieci
szerokopasmowej dla 29 190 gospodarstw domowych oraz 245 placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze nr 3.1.14.70 (płocki). W ramach
inwestycji wybudowanych zostanie:
a) 27 węzłów dostępowych,
b) 1 węzeł szkieletowy (punkt wymiany ruchu),
c) około 2 988 km sieci dostępowej (długość
trasowana).
Całkowita wartość wydatków kwali kowanych
przed uwzględnieniem dochodu wynosi blisko 94
885 705,70 zł. Istotą projektu jest wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

Podwyżki opłat za wywóz odpadów
Gmina Radzanowo ma podpisaną umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów do połowy przyszłego
roku; stawki wynoszą odpowiednio 11 zł za segregowane i 18 zł za odpady zmieszane. W pierwszym
p ó ł ro c z u 2 0 2 0 r. o g ł o s i my n o w y p r z e t a rg.
Przewidujemy, iż w wyniku wzrostu cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w
Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez zaoferowanie usług hurtowych świadczonych przy wykorzystaniu wybudowanej
infrastruktury dostępowej.
Obecnie na terenie Gminy Radzanowo przedstawiciele spółki kontaktują się z mieszkańcami w celu
uzgodnienia przebiegu tras linii internetowych.
W wyniku realizacji projektu miejmy nadzieję,
że uzyskamy jako wspólnota tworząca gminę
Radzanowo dostęp do sieci internetowej na miarę
XXI wieku.
Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych bene cjenta i strony www.mapadotacji.gov.pl

Konkurs na LOGO przedszkola

Komunalnych, wzrostem wysokości opłaty mar- Samorządowe Przedszkole w Radzanowie zaprasza
szałkowskiej za korzystanie ze środowiska i wprowa- do konkursu na LOGO Przedszkola w postaci symboldzeniem nowych zasad segregacji, podwyżka opłat u/znaku gra cznego, który stanie się o cjalnym
za odbiór śmieci także w naszej gminie jest elementem identy kacji gra cznej placówki.
Projekt można wykonać dowolną techniką plastynieunikniona.
czną lub komputerową.
Konkurs kierowany jest do dzieci, rodziców, absolZałącznik gra czny - Tomasz Nowacki wentów oraz sympatyków przedszkola.
Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji
Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie
wykorzystana przez przedszkole do celów
identy kacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych
itp. Znak/symbol LOGO będzie wykorzystywane na
plakatach, papierze rmowym, koszulkach i innych
drukach używanych przez Samorządowe Przedszkole
w Radzanowie. Zostaną przyznane rónież wyróżnienia.
Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród, zostanie
zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie
prace.
Prace należy złożyć do 30 września 2019 r. w siedzibie
Samorządowego Przedszkola w Radzanowie:
ul. M. Konopnickiej 3, lub drogą mailowa:
sprzedszkoleradzanowo@gmail.com
Prosimy, aby praca była podpisana imieniem
i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu do
kontaktu.
Weronika Gołębiowska

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

28 lipca 2019

Lokal wyborczy - Urząd Gminy w Radzanowie (sala posiedzeń)
w godz. 8:00 - 18:00
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Fundusz sołecki 2019
Rozwój polskiej samorządności to niewątpliwie
jedno z największych osiągnięć przemian ustrojowych
po 1989 r. Samorząd to Mieszkańcy. Siła i rozwój danej
gminy zależy więc przede wszystkim od tego, jak
mocno są my Mieszkańcy jesteśmy zaangażowani
w życie naszych lokalnych społeczności. To zaangażowanie to na przykład udział w wyborach samorządowych, obecność na zebraniach wiejskich/
osiedlowych, sesjach rady gminy, czy choćby głosowanie nad funduszem sołeckim. Ten ostatni mechanizm szczególnie mocno przyczynia się do systematycznej poprawy warunków życia, jest narzędziem
lokalnej zmiany, wdrażanej zgodnie z inicjatywami
samych obywateli.
Na przykładzie Gminy Radzanowo – dynamicznie
rozwijającego się samorządu podmiejskiego, szczególnie wyraźnie widać walory funduszu sołeckiego.
Od momentu jego wprowadzenia mija właśnie 5 lat.
Łączna kwota wydatkowania przez 30 miejscowych
sołectw przekroczy w roku bieżącym kwotę 2 mln zł.
Realizowane w tym czasie przedsięwzięcia to katalog
niezwykle ważnych dla mieszkańców spraw; począwszy od montażu lamp oświetleniowych, doposażania
placów zabaw, remontów i doposażania świetlic
wiejsk ich, aż po remonty lok alnych dróg.
We w s z y s t k i c h p o d e j m o w a ny c h d e c y z j a c h
Mieszkańcy wykazują ogromną dbałość o dobro
wspólne, wdrażają inicjatywy służące poprawie

bezpieczeństwa i komfortu życia.
Nie dziwi więc fakt, że wśród zadań zaplanowanych
na 2019 roku dominują inwestycje drogowe. Na
wbudowanie materiałów typu tłuczeń dolomitowy
czy gruz betonowy zdecydowali się mieszkańcy
Brochocina, Brochocinka, Czerniewa, Ciółkówka,
Chełstowa, Dźwierzna, Juryszewa, Kosina, Kostrogaju,
Łoniewa, Męczenina, Nowego i Starego Boryszewa,
Radzanowa-Lasocin, Szczytna, Ślepkowa
K ró l e w s k i e g o i S z l a c h e c k i e g o, Ś n i e g o c i n a ,
Wodzymina, Wólki, Woźnik-Paklew. W Ciółkówku
modernizacja drogi gminnej zrealizowana została
destruktem asfaltowym; jest to pierwsza tego typu
nawierzchnia na terenie gminy. Z kolei Stróżewko
zyska przy drodze gminnej nowy chodnik.
Dość istotna dla Mieszkańców jest również infrastruktura rekreacyjno-integracyjna. Kontynuacje
inwestycji w świetlice wiejskie zaplanowano m.in.
w Białkowie, Ślepkowie Królewskim (doposażenie
świetlicy), Ślepkowie Szlacheckim (utwardzenie placu
kostką brukową), Woźnikach (instalacja C.O.),
Męczeninie (II etap budowy ogrodzenia) oraz
Radzanowie - Dębnikach (zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) i Chomętowie
(odbudowa świetlicy). W miejscowościach
Radzanowo i Rogozino zdecydowano się natomiast na
modernizacje i doposażanie istniejących placów
zabaw, zaś w Trębinie i Brochocinie na montaż lamp

oświetleniowych.
W opinii wielu Mieszkańców, jak i miejscowych władz
samorządowych, to właśnie fundusz sołecki stymuluje
rozwój poszczególnych miejscowości w gminie
Radzanowo. Decyzje zapadające w drodze głosowań
oraz pomysły zgłaszane podczas zebrań sołeckich
są dowodem na to, że każdy obywatel ma realny
wpływ na szybkość, kierunki i konsekwencję zmian
jego najbliższego otoczenia. Któż mógłby nie docenić
naprawionej drogi, postawionej lampy, nowoczesnego placu zabaw, czy odbudowanej świetlicy?

Kilka słów od Przewodniczącej Rady Gminy
Szanowni Państwo,
kolejny raz mam możliwość podzielić się z Państwem
re eksją na temat pracy w samorządzie.
Jako radni musimy się mierzyć z szeregiem działań,
które w naszej zgodnej opinii coraz bardziej osłabiają
polską samorządność. Mam tu przede wszystkim
na myśli postępującą recentralizację państwa, przejawiającą się odbieraniem kompetencji jednostkom
samorządu terytorialnego i przekazywaniem ich
administracji rządowej. Jest to sprzeczne z zasadą
pomocniczości, oddala decyzje w ważnych sprawach
publicznych od obywateli oraz - wbrew intencjom
pomysłodawców - zmniejsza efektywność ich

realizacji.
Jednocześnie dążenie władz samorządowych do
osiągnięcia pozytywnych i trwałych rezultatów w
sferze polityki społecznej i miejscowego prawa nie jest
możliwe bez udziału i akceptacji obywateli.
Rzeczywisty udział obywateli, szczególnie poprzez
działania lokalnych wspólnot obywatelskich,
przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb
mieszkańców oraz wzrostu współodpowiedzialności
za przyszłość Gminy. W tym miejscu w sposób
szczególny bardzo dziękuję tym z państwa, którzy
spotykają się ze mną cyklicznie i pomagają dostrzec
problemy, dyskutując jednocześnie nad ich

rozwiązywaniem. Dzięki Państwa aktywności
poszerza się zasięg społecznego oddziaływania.
Bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w realizacji
zadań publicznych zwiększa dostępność, zasadność i
zakres świadczonych usług, a tym samym poprawia
efektywność wydatkowania środków publicznych.
Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i już dziś
zapraszam na następne spotkanie w dniu 27 września
2019 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie.
Jolanta Sochacka

Przekazanie samochodu strażackiego
W dniu 3 maja br. w Woźnikach odbyło się uroczyste
przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 dla jednostki OSP
Woźniki połączone z gminnymi obchodami Dnia
Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił ks.
proboszcz Krzysztof Jędrzejewski.
Uroczysty apel na placu przed remizą rozpoczął
meldunek bryg. A. Gonerze - Zastępcy Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP złożony przez
dowódcę uroczystości mł. kpt. Ł. Gołębiewski, podniesienie agi państwowej na maszt i odśpiewanie
hymnu. Kulminacyjnym punktem uroczystości było
symboliczne przekazanie i poświęcenie samochodu
ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.
Zastąpił on wysłużonego, prawie 40-letniego STARA
244.
Zakupu tego niezwykle oczekiwanego przez OSP
Woźniki pojazdu dokonano ze środków nansowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
Ur zędu M arszałkowsk iego Województ wa
Mazowieckiego, Gminy Radzanowo i wkładu własnego OSP Woźniki. Symbolicznego przekazania
kluczyków oraz przecięcia wstęgi dokonali: bryg.
A. Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Tomasz Kominek - Dyrektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego
działający w imieniu
Marszałka Adama
Struzika, Sylwester
Ziemk iewicz – Wójt
Gminy Radzanowo oraz
H u b e r t Pi e t ra s i a k Prezes OSP Woźniki.
Doniosłą uroczystość
dopełniło wręczenie
medali i odznaczeń.
Druh Józef Gościcki,
wieloletni kierowca
OSP Woźniki i PSP w
Płocku, decyzją
Prez ydium Zar ządu
Głównego ZOSP RP,
otrzymał najwyższe odznaczenie tj. Złoty Znak
Związku. Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa
otrzymali: dh S. Benirowska, dh M. Kobielski, dh M.
Woźniak, dh. M. Machała, dh. T. Piontek. Odznakę
„Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: J. Krusiewicz,
M. Damaziak i M. Sobczak. Ponadto Mariusz Bieniek
Starosta Płocki przyznał także wyróżnienia „Zasłużony
dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”;
otrzymali druhowie: A. Gapiński, Z. Kryjak, P. Machała
oraz H. Pietrasiak.
Wśród zaproszonych gości honorowych, poza

wymienionymi powyżej znaleźli się również min.: st.
bryg. G. Padzik - Komendant Miejski PSP w Płocku, dh
M. Ciećwierz - Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Płocku, dh Jacek Gackowski Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Radzanowie, dh Krzysztof Bijata - Komendant Gminny
ZOSP RP w Radzanowie, Jolanta Sochack a Przewodnicząca Rady Gminy w Radzanowie wraz z
Radnymi oraz delegacje gminnych jednostek OSP.
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Sobótka 2019
Magiczna noc letniego przesilenia od wielu już lat
jest związania z celebrowaniem Nocy Świętojańskiej.
Konkursowe wyplatanie wianków, przejście z nimi w
uroczystym orszaku nad stawy i puszczanie na wodę
to elementy kultywowania w Radzanowie tej staropolskiej tradycji. To również moment zwieńczenia
sezonu kulturalnego, stąd prezentacje artystyczne
dorobku sekcji wokalnych i tanecznych, zespołów
i chórów działających w Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie.
O cjalnego otwarcia tegorocznej Sobótki w imieniu
wszystkich organizatorów dokonał Sylwester
Ziemkiewicz - wójt gminy Radzanowo, który życzył
wszystkim wspaniałych wrażeń. W programie artystycznym zaprezentowało się wielu małoletnich
wokalistów CKiS, których ze wzruszeniem podziwiali
przede wszystkim rodzice i dziadkowie. Nie zabrakło
„Fitness Dynamitek”, energetycznych tancerek
„Czarnej Magii” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Rogozina oraz zachwycających grup tanecznych
CKiS - „Pink Power” i „Little Monster”. Wspaniałym
koncertowaniem na żywo prezentowały się zespoły
No Name i ADHD oraz Chór „Złota Jesień”. Instruktarzu
o prawidłowym udzielaniu pierwszej pomocy
udzieliła Monika Ulicka z wolontariuszami PCK
Oddział w Płocku. Występy artystyczne zakończyły
prezentacje zespołów wokalnych Szkoły
Podstawowej w Radzanowie.
Popisom scenicznym towarzyszyły atrakcje dodatkowe. Dla dzieci i młodzieży dostępne były tzw.
dmuchańce, eurobangee, przejażdżki kucykiem,
podróżowanie Ciuchcią Tumsk ą. C złonk inie

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo przygotowały natomiast kącik zabaw kreatywnych, wyplatanie warkoczyków, tatuaże z henny, a także malowanie buziek. Z kolei Sekcja Wędkarska po raz kolejny
zapraszała do wspólnego pływania po radzanowskich
stawach. Nieocenioną rolę w przygotowaniu tegorocznej Sobótki odegrali Partnerzy wydarzenia tj.
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie, Szkoła
Podstawowa im. M.Kopernika w Radzanowie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, „Anielski Kredens”
z Rogozina; Warsztat Terapii Zajęciowej z Męczenina,
„Wesoła Chatka” z Boryszewa, „Zakątek nad Słupianką”
z Białkowa, Gminne Koło PPUTW z Małej Wsi oraz
Seniorki zrzeszone w Gminnym Kole PPUT W
z Radzanowa.
Program artystyczny przeplatany był wręczaniem
nagród w różnorodnych konkursach, m.in. klub GLKS
Polonia Radzanowo rozstrzygnął dziecięce zmagania
plastyczne na agę klubową, za najlepszą uznając
pracę Julii Lis a w konkursie „Bezpieczni w ruchu
drogowym podczas wakacji” – pomysłodawca Robert
Tokarski, radny gminy Radzanowo przyznał nagrodę
główną w postaci wspaniałego roweru Pawłowi
Czaplińskiemu. Spore emocje towarzyszyły ogłoszeniu wyników konkursu na „Najpiękniejszy wianek
sobótkowy w gminie Radzanowo”. Wzięło w nim
udział aż 8 grup reprezentujących lokalne sołectwa.
Zwycięzcą nagrody głównej ufundowanej przez
Radnych Gminy Radzanowo okazała się debiutująca
w zmaganiach nieformalna grupa „Trzy Pokolenia” ze
Szczytna, miejsce II zajęły „Diabełki Sołtysa” z sołectwa
Radzanowo-Lasocin (nagroda od Sekcji Wędkarskiej),

Dzień Inwalidy
"Nigdy nie jest za późno na miłość, naukę i spełnianie
własnych marzeń" - to maksyma, która w pełni ilustruje
inicjatywy i aktywności Seniorów zrzeszonych w Kole
Nr 10 ZERiI w Radzanowie. To jedna z najprężniej
działających organizacji pozarządowych na terenie
gminy Radzanowo, skupiająca w swych szeregach
blisko 180 osób.
Okazją do zorganizowania majowego spotkania
integracyjnego były obchody Międzynarodowego Dnia
Inwalidów. Ograniczenia kondycji zycznej nachodzące
z wiekiem i chorobami nie mogą zawładnąć żadnym
człowiekiem, który umie czerpać radość z

najmniejszych przyjemności i codziennych wydarzeń.
Nasi Seniorzy są tego niezaprzeczalnym dowodem uśmiechnięci, aktywni, spełniający swoje marzenia w
Chórze Złota Jesień, czy podczas zajęć Gminnego Koła
PPUTW. Możliwość spotkania i rozmowy z ludźmi,
wzajemna życzliwość, szacunek i okazywanie dobroci
to siła napędowa.
Gratulujemy Wam Drodzy Seniorzy zapału i pomysłów
do działania! Ogromnie się cieszymy, że Gmina
Radzanowo może na co dzień wspierać Wasze
inicjatywy.

zaś miejsce III z nagrodą CKiS zdobyły przedstawicielki
rady sołeckiej ze Ślepkowa Szlacheckiego. Tegoroczne
wianki były prawdziwymi arcydziełami, więc ogromne
podziękowania za udział i gratulacje za pomysłowość
i artyzm należą się również pozostałym uczestnikom
konkursu: Samorządowemu Przedszkolu
w Radzanowie, „Wesołej Chatce” z Boryszewa, „Zakątkowi nad Słupianką” z Białkowa, Świetlicy Wiejskiej
z Męczenina oraz Grupie Nieformalnej z Brochocina.
Wieczór Sobótkowy zakończył się tradycyjnie
przejściem korowodu z wiankami, ich puszczeniem na
wody radzanowskich stawów oraz zabawą taneczną
do samego świtu prowadzoną przez Bogdana
Pielaszewskiego i Michała Cioska.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt i Rada Gminy
Radzanowo, Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo,
Gminne Centrum Informacji, Sekcja Wędkarska.
Wśród Sponsorów, dzięki którym atrakcje dla dzieci
dostępne były nieodpłatnie, znaleźli się: Sylwester
Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radzanowo, „TOLEX-MET”
Artur Kupniewski, Paweł Jakubowski - Radny Powiatu
Płockiego, Starostwo Powiatowe w Płocku, Justyna
i Piotr Lewandowscy, Firma MALAGA Jolanta
i Kazimierz Ślepowrońscy, MDP Dublas i Idźkowscy
Sp.j., Firma NADAR Dariusz Krysiak, Kancelaria
Podatkowa Ewa Przygoda, Szkółka Iglaków „NATALIA”
Krzysztof Kosieliński, Wielobranżowa Działalność
Handlowa Anna Klekowicka. Wszystkim Sponsorom
serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
Magdalena Kosielińska, dyr. CKiS
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IV Piknik Patriotyczny
IV Piknik Patriotyczny, jaki przygotowaliśmy wspólnie
z Sekcja Wędkarska przy CKiS Radzanowo był okazją
do wspólnego świętowania 228. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz 15. rocznicy wstąpienia Polski
do UE.
Wśród uroków przyrody zabytkowego parku im. Jana
Kochanowskiego w Radzanowie, wspólnie
z mieszkańcami naszej gminy i gośćmi m.in.
z Bodzanowa, Słupna, Płocka, Staroźreb, czy Warszawy
przeż yliśmy przede wsz ystk im wiele emocji
sportowych. I tak na starcie III Biegu Radzanowskiego
stanęła blisko 50-osobowa grupa uczestników, która
miała do pokonania 7,2 km. Tuż po nich wystartowali
pasjonaci nordic walking, którzy mierzyli swe siły na
trasie 5 km.
Pierwsze wyniki dał nam bieg dziecięcy alejami
parkowymi; miejsce I zajęła Julia Rembowska, miejsce
II Nikola Woroniecka, miejsce III Lena Adamkiewicz.
Jako organizatorzy zgodnie uznajemy, że wszyscy
uczestnicy i biegu, i marszu zostali
niekwestionowanymi zwycięzcami. Wszystkim Wam
ślemy pozdrowienia i podziękowanie za przyjęcie
naszego zaproszenia. Regulaminowe zasady kazały
nam jednak wyłonić medalistów. Najszybszy z nich

przybiegł na metę w czasie 26 min. 36 s.
A oto o cjalne wyniki:
Kategoria" NORDIC WALKING": I. Marcin Radomski,
II. Piotr Leszczyński, III. Aneta Marciniak.
Kategoria "BIEG-KOBIETY": I. Edyta Maraszek,
II. Ewa Kępczyńska, III. Marzena Rucińska;
Kategoria "BIEG-MĘŻCZYŹNI": I. Michał Ruciński,
II. Krzysztof Chętka, III. Kamil Goszczyński i Marcin
Cyparski
Kategoria "BIEG-MIESZKAŃCY GMINY
RADZANOWO": I. Damian Głowala, II. Ar tur
Rutkowski, III. Kamil Zieliński.
W ceremonii dekoracji medalistów wzięli udział
Jolanta Sochacka - przewodnicząca rady gminy,
Sylwester Ziemkiewicz Wójt Gminy Radzanowo
o r a z To m a s z S i e k i e r s k i , p r e z e s n a s z e g o
stowarzyszenia.
Po w y s i ł k u z y c z n y m w s z y s c y s p o r t o w c y
i zgromadzona publiczność zasłużyli na pyszny rosół
z gęsiny oraz babę ziemniaczaną; smaczne dania już
od wczesnych godzin porannych przygotowywały
nasze wolontariuszki - Elżbieta Zalewska i Anna
Latarska, którym serdecznie dziękujemy.

Zawody Wędkarskie
S t a r t w V Z a w o d a c h Wę d k a r s k i c h ( 1 1 . 0 5 )
z o r g a n i z o w a n y c h p r z e z S e k c j ę Wę d k a r s k ą
zarejestrowało 23 uczestników. Pogoda dopisywała,
bez słońca, bez deszu - idealna na ryby. Pełna
mobilizacja sił i umiejętności wymagała niezwykłej
precyzji, by pokonać rywali. Najbardziej łownymi
wędkarzami okazali się tym razem Marcin Idzik (7,60
kg), Sylwester Dąbrowski (4,60 kg) i Jacek Falaciński
(4,53 kg). Trofeum za "Największą rybę" podzielili
międz y siebie Sylwester Dąbrowsk i i M ichał
Kasperczak; obaj złowili amury w wymiarze 46 cm.
Wśród sponsorów wydarzenia znaleźli się: Piotr
Zgorzelski - poseł RP, Sylwester Ziemkiewicz – wójt

Świętujemy Dzień Dziecka
Na terenie naszej gminy bardzo popularne stają się
p l e n e ro we fe s t y ny z o k a z j i D n i a D z i e c k a .
Organizatorzy prześcigają się w pomysłach, by
maksymalnie uatrakcyjnić święto najmłodszych.
Zabawy animacyjne, warsztaty kreatywne, dmuchane zjeżdżalnie i zamki, Ciuchcia Tumska, czy
przejazdy motocyklowe – wszystko, by wywołać
uśmiech i dziecięcą radość. W tym roku obchody Dnia
dziecka odbyły się w Radzanowie, Juryszewie,
Boryszewie, Ślepkowie Szlacheckim oraz połączone
z Dniem Sąsiada w Brochcinie.

gminy Radzanowo, Magdalena Kosielińska - dyrektor
CKiS, radny gminy Radzanowo Robert Tokarski, sołtys
Radzanowa i radny powiatu płockiego Paweł
Jakubowski, Tomasz Opólski, Piotr Siekierski i Tomasz
Klekowicki. W organizację wydarzenia zaangażowała
się również Agnieszka Ziemkiewicz.
Działalność Sekcji Wędkarskiej obejmuje nie tylko
bieżącą dbałość o ekosystem radzanowskich stawów
i teren przyległy. Takie wydarzenia, jak majowe zawody
s p r z y j a j ą r y w a l i z a c j i , i n te gr a c j i i w y m i a n i e
doświadczeń mieszkańców naszej gminy, których
łączy pasja amatorskiego wędkowania.
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Jubileusz setnych urodzin Pani Anny Marianny Dominiak
Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Anna
Marianna Dominiak, mieszkanka Juryszewa. W dniu
30 maja 2019 roku obchodziła setne urodziny.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatce towarzyszyła
rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych
gminy Radzanowo.
Sekretarz Gminy Pan Marcin Kuczkowski zwracając
się do szanownej Jubilatki powiedział,
że setne urodziny to piękna i skłaniająca do zadumy
rocznica. Życzył dostojnej Jubilatce kolejnych lat życia
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz doczekania
następnych jubileuszy. Dane było Pani Annie
Mariannie przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii,
doświadczyć radości i trudów z nim związanych.
Sekretarz Gminy wręczył dostojnej Jubilatce upominek, dyplom oraz kwiaty.
Do życzeń złożonych Jubilatce dołączyli się:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radzanowie
Pani Agnieszka Grabarczyk oraz radny Rady Gminy
Radzanowo Pan Jacek Szymański.
Zacna Jubilatka otrzymała również serdeczne
gratulacje oraz życzenia od Premiera Pana Mateusza
Morawieckiego. List gratulacyjny oraz kwiaty wręczyła
Pani Marlena Mazurska - Kierownik Delegatury
w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie.

Do życzeń dołączyli się także przedstawiciele KRUS
Oddział w Płocku na czele z Zastępcą Kierownika
KRUS Panią Justyną Porębską oraz Kierownikiem
Wydziału Świadczeń Panią Beatą Topolewską.
Pani Anna Marianna Dominiak urodziła się
w Męczeninie. W roku 1957 wyszła za mąż za Jana
Dominiak, z którym zgodnie przeżyła 58 lat. Małżonek
Jubilatki zmarł w 2015
roku dożywszy 93 lat.
Małżeństwo dochowało
się dwóch córek,
czterech wnucząt,
s ze ś c i u p raw n u k ów
i czterech praprawnuków.
S etne urodziny, to
piękny wiek wypełniony codziennymi
radościami i troskami, a
także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich.
Jak twierdzi Jubilatka,
to właśnie praca,
pogodne usposobienie
i opieka osób najbliższych są receptą na

długowieczność.
Dopełnianiem uroczystości jubileuszowej był
specjalnie na tę okazję przygotowany tort urodzinowy.
Uczestnicy tej wzruszającej i niecodziennej uroczy
stości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „200 lat”.

Jubileusz 100 - lecia szkoły w Radzanowie
W roku szkolnym 2018/2019 przypada Jubileusz 100lecia Szkoły w Radzanowie. Ta rocznica była okazją do
re eksji nad upływającym czasem i wspomnień
o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach
historii. I tak, 13 czerwca „zatrzymaliśmy się na chwilę”,
aby wspominać, przeżywać i odkrywać ją na nowo.
Historia szkolnictwa w Radzanowie sięga dwóch
wieków wcześniej. Z początków lutego 1826 roku
pochodzi informacja o utworzeniu prywatnej szkoły
elementarnej prowadzonej przez miejscowego
organistę dobrowolnie opłacanego przez
mieszkańców, gdzie naukę pobierało 15 uczniów.
Dopiero po odzyskaniu niepodległości w „Projekcie
etatów nowo uchwalanych szkół” na rok szkolny
1918/1919 przewidziany został jeden nauczyciel
z określoną wysokością pensji. Dwuklasowa szkoła
mieściła się w domu państwa Woronieckich we wsi
Dąbrowa, obecnie Radzanowo-Dębniki. Nauczaniem
wszystkich przedmiotów zajmowała się pani Ocetan.
Na przełomie lat 20. i 30. jest to już 6-klasowa szkoła
w Radzanowie. W drewnianym budynku
usytuowanym przy kościelnym placu uczyli m.in. pan
Bolesław Garwacki z żoną, pan Chochoł. Pan Garwacki
zginął tragicznie, jego grób znajduje się na
miejscowym cmentarzu i jest otoczony opieką
uczniów.
Według relacji świadków, budynek obecnej szkoły
zaczęto budować czynem społecznym pod koniec
lat 30., z inicjatywy hrabiego Włodzimierza
Hołyńskiego. Teren pod budowę przekazał właściciel

Radzanowa. Budowę przerwała pożoga wojenna,
a budynek zajęli Niemcy. Pani Stefania Chochoł czyniła
próby tajnego nauczania w domu państ wa
Idźkowskich na Begnie.
Ziemie powiatu płockiego zostały wyzwolone spod
okupacji niemieckiej w styczniu 1945 r., a już w marcu
uruchomiono 3 oddziały radzanowskiej szkoły.
B ra k ow a ł o ws z ys t k i e g o – ł awe k , ze s z y tów,
podręczników. Pracę utrudniał też różny wiek
uczniów. Pierwsze zajęcia lekcyjne prowadzili
kierownik szkoły Michał Rosolak i nauczycielka
kwali kowana Stefania Chochołowa. Odbywały się
w dwor k u wcześniej należąc ym do rodziny
Hołyńskich. Jednak pożar strawił wraz z domostwem
dokumenty będące świadectwem tych chwil. Kolejny
rok szkolny rozpoczął się już w wyremontowanym
przez okolicznych mieszkańców budynku, który
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Okres powojenny to czas odbudowy szkolnictwa;
7-klasowa szkoła stale się rozrasta, przybywa
oddziałów i nauczycieli, powstaje nowa baza
dydaktyczna, która przez kilka dekad nadal należała
jednak do dość skromnych. Staraniem ówczesnego
kierownika szkoły, Pawła Rogulskiego, pełniącego
swoją funkcję przez 26 lat, przystąpiono do budowy
Domu Nauczyciela.
Tak jak zmieniały się dzieje i czasy, tak zmieniała się
szkoła i wartości, będące dla niej najważniejsze.
Chlubą szkoły był wtedy zespół chóralny prowadzony
przez panią Zo ę Gawlińską i zespół teatralny pod

opieką pani Zo i Rogulskiej. Szkoła była w tamtych
czasach swoistym centrum kulturalnym wsi.
Przygotowywane przez nią przedstawienia, występy,
akademie, to pewnego rodzaju teatr dla
mieszkańców.
Kolejne reformy oświaty prz ynosiły zmiany
organizacyjne szkoły, zmieniały się jej nazwy. Obiekt
był remontowany, modernizowany, a etapowa
rozbudowa w ostatnich dekadach sprawiła, że
trudności związane z „wędrówką” dzieci do pobliskich
budynków, czy dwuzmianowość zostały pokonane.
Wielkim wydarzeniem w naszej szkolnej historii była
uroczystość przyjęcia imienia Mikołaja Kopernika. Od
1995 roku szkoła ma patrona, hymn i sztandar.
W związku z Jubileuszem, przy wejściu do szkoły
odsłonięto tablicę pamiątkową z cytatem Mikołaja
Kopernika „Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym
to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte
grubą mgłą niewiedzy”. Historia szkoły dla każdego
ma inny wymiar, a ten czerwcowy dzień był miłą okazją
do wspomnień i wzruszeń. Dłuższe spojrzenie wstecz
zapewnia nam Monogra a Szkoły wydana w 2005
roku, bądź kroniki minionych lat szkolnych, gdzie ze
zdjęć patrzą czasem uśmiechnięte, czasem zadumane
twarze uczniów i nauczycieli. Ślad tych wszystkich
roczników pozostał nie tylko na kartach kronik, ale w
sercach i wspomnieniach absolwentów szkoły.

SP Radzanowo
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I Fes wal Piosenki pod hasłem „Śpiewam bo lubię”
5 czerwca 2019 był dniem radości i śpiewu!
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie, dzięki
gościnności Centrum Kultury i Sportu zorganizowało
Festiwal Piosenki "Śpiewam bo lubię". W festiwalu
wzięły udział dzieci z: Samorządowego Przedszkola
"Niezapominajka" w Słupnie, Przedszkola "Małolatek"
w Stróżewku, Przedszkola w Nowym Gulczewie,
Samorządowego Przedszkola "Tęczowe Groszki"
w Bodzanowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Rogozinie, Przedszkola w Drobinie, Szkoły
Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu,
Samorządowego Przedszkola w Radzanowie.
Wszystkie dzieci wypadły znakomicie co z całą
pewnością jest zasługą Pań naucz ycielek
zaangażowanych w rozwój artystyczny dzieci.
Wszystkie dzieci są zwycięzcami, chociaż jury
w składzie: Pani Magdalena Kosielińska Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Pan Paweł

Wizyta w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej
Dnia 11 czerwca 2019 r. młodzież ze Szkoły
Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie wzięła
udział w zajęciach, w I nst ytucie Chemii na
Politechnice Warszawskiej. Bardzo dziękujemy pani
doc. dr inż. Małgorzacie Petzel za udostępnienie nam
laboratorium , a pani Krystynie Gozdanek i członkom
koła chemicznego za przeprowadzenie ciekawych
zajęć z chemii nieorganicznej. Cieszymy się,
że mogliśmy wziąć udział w zajęciach o wyższej
kulturze nauk politechnicznych, dzięki czemu
mieliśmy możliwość wzbogacić swoją wiedzę i

umiejętności w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych i wziąć udział w warsztatach,
z interakt y wnymi stanowisk ami do analiz y
jakościowej pierwiastków i związków chemicznych.
W sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na kwestię
ochrony środowiska oraz gospodarkę odpadami.

Młodzież
z opiekunem Jolantą Sochacką

„Dla Ciebie Ojczyzno…”. Konkurs recytatorski w Rogozinie
„Dla Ciebie Ojczyzno…” – to już kolejna edycja
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół
i Przedszkoli, który to odbył się 29 maja w Szkole
Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie. W tym
roku wystapiło trzydziestu recytatorów, z dwunastu
przedszkoli i szkół podstawowych powiatu płockiego.
Uczestników jury oceniało w trzech kategoriach:
przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VIII. W kategorii
przedszkolnej jurorzy przyznali „Złotej i Srebrne Liry”,
a w pozostałych dwóch „Złote, Srebrne i Brązowe Liry”.
Najwyższą nagrodę – Grand Prix – zdobył Mikołaj
Skutnik ze SP w Słupnie.
Recytatorów oceniało jury w składzie: Magdalena
Kosielińska (dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie), Urszula Chotlewska (kierownik
Biblioteki Gminnej w Radzanowie) i Łukasz Jarzyński
(przewodniczący jury, aktor).
Nagrody uczestnikom wręczył przewodniczący jury.

Robert Majewski – dyrektor szkoły pogratulował
recytatorom i przygotowującym ich nauczycielom
wysokiego poziomu występów. Podkreślił też wagę
patriotyzmu w kształtowaniu młodego pokolenia i rolę
poezji w formowaniu gustów i wrażliwości dzieci oraz
młodzieży.
Podczas przerwy uczestnicy wzięli udział w pokazie
zorganizowanym przez Zwierzakoluby.
Powiatow y Konk urs R ec ytatorsk i dla Szkół
i Przedszkoli przygotowały nasze nauczycielki: Olga
Sawicka (główny koordynator), Beata Kisio, Justyna
Drajkowska, Marlena Kącicka. Współorganizatorem
konkursu było Centrum Kultury i Sportu
w Radzanowie.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie

Spotkanie z Neptunem, czyli Zielona Szkoła w Trójmieście
5, 6, 7 czerwca – to trzy gorące, pełne wrażeń i emocji
dni, które część uczniów naszej szkoły spędziła w
pięknym, nadbałtyckim Sopocie. Pierwszego dnia
uczestnicy wycieczki zwiedzili, zapisany na liście
światowego dziedzictwa UNESCO – zamek w Malborku
wzniesiony przez zakon krzyżacki. Tego samego dnia,
po zakwaterowaniu i obiadokolacji wszyscy udali się na
spacer po plaży oraz wzięli udział w grach i zabawach
przygotowanych przez opiekunów.
Kolejny dzień należał do miłośników wodnych zabaw,
które miały miejsce w redzkim Aquaparku. Niebywałą
atrakcją obok pływania z prawdziwymi rekinami była
wizyta w Gadolandii – fascynującym świecie gadów,

płazów i pajęczaków. Następnie wycieczkowicze
odwiedzili Akwarium Gdyńskie. Po powrocie do
Sopockiego Zdroju, czyli miejsca zakwaterowania
i zjedzeniu obiadokolacji przyszedł czas na kolejny
punkt programu – Sopockie Molo oraz spacer ulicą
Monte Cassino.
Ostatniego dnia miało miejsce zwiedzanie gdańskiej
starówki oraz rejs statkiem na Westerplatte – symbol
II wojny światowej.
Pobyt w Trójmieście dostarczył uczniom wielu przygód
i radości!
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Rogozinie

Jakubowski Radny Powiatu Płockiego, Pani Danuta
B r z o z o w s k a Wi c e d y r e k t o r S a m o r z ą d o w e g o
Przedszkola w Radzanowie przyznało 3 nagrody
główne w kategorii solistów i zespołów oraz GRAND
PRIX festiwalu.
Festiwal został objęt y honorow ym
patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka.
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie

STRONA 8

„W Duszy Gra... SOLIDARNOŚĆ”
W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów
parlamentarnych w Polsce (4 czerwca 1989 r.)
Stowar z yszenie Pr z yjaciół Gminy R adzanowo
zrealizowało projekt „W DUSZY GRA...SOLIDARNOŚĆ”. To
cykl wieloformatowych wydarzeń kulturalnych, których
wspólną ideą jest upowszechnianie idei solidarności.
Inicjatywę otworzył II Przegląd Twórczości Artystycznej
Seniorów (16.05) z udziałem formacji artystycznych
z Drobina, Nowej Góry, Słupna i Radzanowa. Zmagania
u c ze s t n i k ów o c e n i a ł o j u r y w s k ł a d z i e : A n n a
Gruszczyńska (Chór Vox Singers), Izabela Tomaszewska
(dyrektor Samorządowego Przedszkola w Radzanowie),
Tomasz Zalewski (nauczyciel muzyki, akompaniator,
akustyk). Partnerów wydarzenia reprezentowali
Sylwester Ziemkiewicz – wójt gminy Radzanowo oraz
Paweł Jakubowski – członek Zarządu Powiatu Płockiego.
Artyści otrzymali wyłącznie Srebrne i Złote Pięciolinie.
Grad Prix Przeglądu wręczono zaś Chórowi „Złota Jesień”
CKiS w Radzanowie. Każda formacja wyjechała jednak
z niezwykle cennym trofeum - ręcznie zdobionym
pucharem wykonanym przez Stowarzyszenie Anielski
Kredens z Rogozina, a ufundowanym przez wójta
Sylwestra Ziemkiewicza.

Dzieciom i młodzieży dedykowano natomiast
Międzygminny Konkurs Plastyczny pt. "Symbole
Solidarności". Swoje talenty i inwencję twórczą
zaprezentowało ponad 20 uczniów szkół
podstawowych z Radzanowa, Rogozina, Sikorza,
Nowych Łubek, Bodzanowa. W kategorii klas I-IV miejsce
1. zajęła Zuzanna Grabarczyk (S.P. w Radzanowie),
miejsce II Jakub Osiak (SP w Nowych Łubkach) zaś
miejsce III ex eqou Jakub Sadkowski (SP w Nowych
Łubkach) i Martyna Zychowicz (SP w Rogozinie).
W kategorii klas V-VIII: miejsce 1. zajęła Olga Florczak
(S. P. w Radzanowie), miejsce 2. Oliwia Pycek (S.P.
w Rogozinie) oraz Malwina Zielińska z RadzanowaLasocina (zgłoszenie indyw.), zaś miejsce 3. Wiktor
Sobieraj z Brochocina (zgłoszenie indyw.). Nagrody i
dyplomy rozdano podczas Wieczoru Sobótkowego
(22.06), a z prac konkursowych przygotowano wystawę,
której debiut miał miejsce podczas VIII sesji Rady Gminy
Radzanowo (27.06).
Dla podkreślenia aspektu i war tości polskiej
samorządności jednym z wydarzeń projektowych było
również spotkanie konsultacyjne pt. „Wyzwolić Kapitał
Obywatelski” dedykowane sołtysom, radom sołeckim,

nieformalnym grupom inicjatywnym, stowarzyszeniom
i osobom rozważającym założenie kół gospodyń
wiejskich. W rolę prelegentów – ekspertów wcielili się:
Urszula Wojtalewicz i Anna Sulkowska z Centrum
I n fo r m a c j i i P l a n o w a n i a K a r i e r y Z a w o d o w e j
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małgorzata Kuczyńska z
Urzędu Skarbowego w Płocku, Dorota Chętka i Piotr
Michalik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego oraz Iwona Marczak z Fundacji "Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", a także wójt
Sylwester Ziemkiewicz, który przybliżył działania
gminne podejmowane na rzecz organizacji
pozarządowych i inicjatyw oddolnych. Na poruszaną
tematykę złożyły się porady prawne, porównanie
różnych form działalności społecznej, wyzwania i
możliwości rozwoju, sposoby pozyskiwania środków
pieniężnych oraz księgowość i sprawozdawczość, a
także doświadczenia i dobre praktyki.
Projekt „W duszy gra… Solidarność” otrzymał
do nansowanie Powiatu Płockiego. Wydarzeniom
partnerowali: Starostwo Powiatowe w Płocku, Wójt
Gminy Radzanowo, Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie.

DANE KONTAKTOWE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

RADA GMINY RADZANOWO

Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
e-mail : sekretariat@radzanowo.pl
Nr telefonu:
(24) 369 50 10 sekretariat
(24) 369 50 11 sekretariat Fax
Numery :
(24) 369 50 12 - drogi gminne, oświetlenie
(24) 369 50 13 - sołectwa, organizacje pozarządowe
(24) 369 50 14 - zagospodarowanie przestrzenne, podziały
nieruchomości, ochrona środowiska, rolnictwo
(24) 369 50 15 - inwestycje, zamówienia publiczne
(24) 369 50 16 - GZEAS kierownik
(24) 369 50 17 - GZEAS
(24) 369 50 18 - ewidencja ludności
(24) 369 50 19 - Urząd Stanu Cywilnego
(24) 369 50 20 - sprawy komunalne, odpady, opłaty
(24) 369 50 21 - podatki lokalne, działalność gospodarcza
(24) 369 50 22 - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
(24) 369 50 23 - GOPS , asystent rodziny
(24) 369 50 24 - GOPS , pomoc środowiskowa
(24) 369 50 25 - GOPS , świadczenia wychowawcze
(24) 369 50 26 - GOPS , świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 27 - GOPS, świadczenia rodzinne i alimentacyjne
(24) 369 50 28 - księgowość budżetowa
(24) 369 50 29 - księgowość budżetowa
Godziny Urzędowania :
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 – 15:30
7:30 – 16.30
7:30 – 15.30
7:30 – 15.30
8:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie
ul. Płocka 32, e-mail: opsradzanowo@plock.home.pl
Dział Pomocy Środowiskowej tel.: (24) 369 - 50 - 24
Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: (24) 369 - 50 - 25 (26; 27)
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: 661-381-943
e-mail: cks@radzanowo.pl
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel./fax:(24) 265-44-19
e-mail: gci@radzanowo.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3, tel.: (24) 261-34-42,
e-mail: gbpradzanowo@wp.pl
Filia w Rogozinie tel.: (24) 364-56-56
Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
ul. Rolna 4, tel.: (24) 261-34-21, tel./Fax: (24) 261-34-36
Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne
zgłoszenie awarii w godz. 15.30 – 7:30
Jan Bąbała: 506-896-312

OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Radzanowie
ul. Szkolna 16
tel.: (24) 265- 46-52
www.spradzanowo.pl
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogozinie
ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino
tel.: (24) 263-77-77
www. sp-rogozino.pl
Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
ul. Marii Konopnickiej 3
tel.: (24) 265- 43-44
www.spr.przedszkolowo.pl

Przewodnicząca Rady Gminy - Jolanta Anna Sochacka
Komisja Rewizyjna :
1. Robert Tokarski - Przewodniczący Komisji
2. Sylwester Dębski - Członek Komisji
3. Urszula Jaszczak - Członek Komisji
Komisja Oświaty, Budżetu, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych:
1. Krzysztof Sobczak - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Woźniak - Członek Komisji
3. Sławomir Trojanowski - Członek Komisji
4. Krzysztof Czerwiński - Członek Komisji
Komisja Rolnictwa i Gospodarki:
1. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Makowska - Członek Komisji
3. Kamil Raczyński - Członek Komisji
4. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
5. Krzysztof Janecki - Członek Komisji
6. Jacek Szymański - Członek Komisji
7. Kazimierz Gajewski - Członek Komisji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Krzysztof Janecki - Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Pełka - Członek Komisji
3. Marcin Woźniak - Członek Komisji

REDAKCJA
Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
tel.: (24) 265-44-19
e-mail: gci@radzanowo.pl
www.radzanowo.pl
Wydawca
Urząd Gminy w Radzanowie
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo

ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE GMINY RADZANOWO
WWW.RADZANOWO.PL

